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1 Algemeen
1.1 Besluiten en reglementen.
26

Akte,waarbij de kapitein, luitenants, vaandrig, sergeants, bogaard meester en schrijver
van de compagnie burgers van de jonge voetboog beloven wederom maandelijks op de
eerste maandag van de maand in de bogaard bijeen te komen.
1654
1 stuk (P.G.).

27-56

Besluiten van de oﬃcieren.1733-1794.

30-32

27

Besluiten en reglementen 1732, 1733, 1736, 1738, 1740, 1742-1744,
1747-1749, 1751-1756.
1732-1756

28

Besluiten en reglementen 1774/1787.
1774-1787

29

Besluiten en reglementen 1787-1794.
1787-1794

56

kladnotulen met bijlagen 1733
1733

Reglementen. 1542-(c.1700).

N.B. Regesten 114, 115, 135, 142, 155, 161, 162, 166, 167 en 168.

30

Besluiten en reglementen 1542, 1560, 1567. Met ampliaes.
1548,1553,1563,1565, 1568.
1542-1568

31

Besluiten en reglementen 1649.Met ampliae. (c.1650).
1649-1650

N.B. Dit deel bevat ook een ordonnane voor het op te richten corps vrijwilligers
en schuers onder de jonge schuts.

32

Besluiten en reglementen (c.1700).
1700

1.2 Door de overheid verleende kaarten en keuren.
33

Akte,waarbij de magistraat van de stad 's Hertogenbosch de jaarlijkse tabbaardgelden
voor de leden van de schuerij verhoogt.
1492
1 stuk. Geborgen onder nummer 640 van de
charterverzameling van het oud-archief der
gemeente 's Hertogenbosch.
N.B. Het onder nummer 31 beschreven deel bevat een uit het Zwart Privilegeboek afgeschreven
akte van 14 augustus 1525,waarbij keizer Karel V,hertog van Brabant,de vier Bossche
schuersgilden heropricht. Regest 104.

1.3 verhouding tot derden

34

Akte,waarbij enige leden van de schuerij,ten verzoeke van Gooswyn en Jan vander
Steghen,verklaren,dat hun vader Jan vander Steghen,in leven kapitein van de schuerij,in
1578 de consistorianten uit de Vughterpoort verdreven hee.
1578-1609
1 stuk (P.G.).
2 Ledenadministrae

35

Lijsten met namen van de leden. (c. 1615), 1622.
1615-1622

2 stukken.

N.B. In het onder nummer 31 beschreven deel komen lijsten van dekenen en leden over de jaren
1649-1716 voor.

3 Financiën
3.1 Rekeningen
36-57

44-47

Rekeningen van de bogaardmeesters. 1742/1791.
36

1739/42 + bijlagen uit 1689/91. 1742/58
1689-1758

37

1758/67.
1758-1767

38

1767/76.
1767-1776

39

1776/77.
1776-1777

40

1777/80.
1777-1780

41

1780/84
1780-1784

42

1784/88.
1784-1788

43

1788/91
1788-1791

57

1792-1749
1792-1749

Rekeningen van de roen.1665/1751.

N.B. 1665/87 commandant sergeant Julij Schotelmans; 1688/97 commandant sergeant Cornelius
de Leeuw.

44

1665/97.
1665-1697

45

1697/1751.
1697-1751

46

1688/1751.
1688-1751

N.B. 1688/05 commandant sergeant Johan Fier; 1705/20 commandant
sergeant Roeloﬀ Tibosch; 1720/39 commandant sergeant Jaspar Gast; 1739/51
commandant sergeant du Plovegen.

47

1693/1751.
1693-1751

3.2 Bezingen
3.2.1 onroerende goederen
48

Akte van opdracht door de stad 's Hertogenbosch aan de schuerij van een erf,genaamd
den Bogaard.1496.
1496
1 stuk. Geborgen onder nummer 652 van de
charterverzameling van het oud-archief der
gemeente 's Hertogenbosch.

49

Akte van opdracht door de stad 's Hertogenbosch aan de schuerij van de Jonge
Schutsbogaard.1538.
1538
1 stuk. Geborgen onder nummer 787 van de
charterverzameling van het oud-archief der
gemeente 's Hertogenbosch.

50

Stukken,betreﬀende de bebouwde en onbebouwde onroerende goede-ren,gelegen
buiten de Vughterbuitenpoort.1415,1419, 1431, 1432.
1415-1432
6 stukken.
N.B. Blijkens de onder nummer 55 beschreven inventaris maken deze stukken deel uit van het
archief van de jonge schuts.

51

Stukken,betreﬀende de bebouwde en onbebouwde onroerende goederen,gelegen buiten
de H.Kruispoort.1430,1439,1440,1441, 1481,1482.
1430-1482
7 stukken
N.B. Blijkens de onder nummer 55 beschreven inventaris maken deze stukken deel uit van het
archief van de jonge schuts.

52

Akte van overeenkomst tussen het bestuur van de schuerij ener- en Joris
Joosten,Henrick Bus en Michiel Janssen anderzijds, betreﬀende het maken van een
afscheiding en afpaling tussen de gracht van de schutsbogaard en een naast die gracht
gelegen weg en erf.1626.
1626

53

Akte van verhuring door Abraham Hubert,kapitein van de schue-rij,c.s.,namens de
schuerij,aan Philip Stubenrauch van de schutsbogaard.1782. Idem aan de weduwe van
Theodorus Morre (Morrin), 1750,1752
1750-1782
3.2.2 roerende goederen

54

Inventaris en beschrijving van juwelen en meubelen van de schut-terij,berust hebbende
onder wijlen Henrich Bouwenssen,in leven luitenant van de schuerij, en door diens
erfgenamen overgegeven aan de huidige luitenanten.1622.
1622
1 stuk (P.G.).

55

Inventaris van stukken en brieven van de schuerij.(c.1750)
1750

